RU ADMINISTRAREA
DiRECflA GENEAALA PENT
2
\PATRIMONIUUJI IMOB!UAR SECTOR

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

Str. Luiggi Galvan1 nr. 20, sector 2, Bucureşti
0)2..:.
--�
DNîRAREIIE� Nr.....rio.�·•·•••-"-".?'r
ZMJ.••••

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

J.9-�-J?-....20...U...
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Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu, gradul II,
al Serviciului Juridic şi Evidenţă Patrimoniu - Direcţia Juridică şi Administrare Patrimoniu,
organizat în data de 22.06.2021 - proba scrisă

Nr.
Crt.

Numărul de înregistrare atribuit
dosarului de înscriere la concurs1

Rezultatul probei de
selecţie a dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

2691/27.05.2021

ADMIS

-

RESPINS

Nu îndeplineşte condiţiile de studii stabilite pentru ocuparea funcţiei
publice, raportat la art. 461 alin. (1), lit. t) din O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare.

2.

3057/09.06.2021

NOTĂ:

Candidaţii declaraţi "Admis" vor susţine proba scrisă în data de 22.06.2021, ora 10.00, în locaţia din str. Maşina de Pâine, nr. 47, sector 2,
Bucureşti.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, care se depune la registratura Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sau la adresa:
office@dgapi.ro.
Afişat în data de 10.06.2021, ora 15:00 în locaţia din str. Maşina de Pâine, nr. 47, sector 2, Bucureşti.
Secretar comisie concurs: Bălan Carmen-Nicoleta ----------Conform art. 671 din HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare: Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor
soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.
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